เอกสารการสอบราคาจ้าง เลขที่ จ. 02 /2557
การจ้างเหมาซ่ อมแซมระบบประปา จานวน 3 รายการ
ตามประกาศ กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 1
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
ลงวันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
_________________________________________

ด้วย สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดย กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 มีควำม
ประสงค์จะสอบรำคำจ้ำงเหมำซ่อมแซมระบบประปำ จำนวน 3 รำยกำร ณ กองกำกับกำรตำรวจตระเวน
ชำยแดนที่ 14 ตำบลห้วยทรำย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยมีขอ้ แนะนำและข้อกำหนด
ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรู ปรำยกำรละเอียด
1.2 แบบใบเสนอรำคำ
1.3 แบบร่ ำงสัญญำจ้ำง
1.4 แบบหนังสือค้ ำประกัน
(1) หลักประกันสัญญำ
1.5 บทนิยำม
(1) ผูเ้ สนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสำร
(1) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2
2. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอรำคำต้องเป็ น ผูม้ ีอำชีพรับจ้ำงเหมำงำนที่สอบรำคำจ้ำง
2.2 ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถกู ระบุชื่อ ไว้ในบัญชีรำยชื่อผูท้ ิ้งงำนของทำงรำชกำรและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของกำรสัง่ ให้นิติบุคคล หรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงำนตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร
2.3 ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น ณ วัน
ประกำศสอบรำคำจ้ำง หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม ตำมข้อ 1.5
2.4 ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์ หรื อควำมคุม้ กัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผูเ้ สนอรำคำ ได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิ์ หรื อควำมคุม้ กันเช่นว่ำนั้น
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ผูเ้ สนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยืน่ มำพร้อมกับซองใบสอบรำคำ โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอรำคำเป็ น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ผเู้ สนอรำคำเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญหรื อห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ให้ยนื่ สำเนำหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จำกัดหรื อบริ ษทั มหำชนจำกัด ให้ยนื่ สำเนำหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูม้ ีอำนำจควบคุมและบัญชี
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(2) ในกรณี ผเู้ สนอรำคำเป็ นบุคคลธรรมดำหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูน้ ้ นั สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(3) ในกรณี ผเู้ สนอรำคำ เป็ นผูเ้ สนอรำคำร่ วมกันในฐำนะเป็ นผูค้ ำ้ ร่ วม ให้ยนื่
สำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่ วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูร้ ่ วมค้ำ และในกรณี ที่มีผเู้ ข้ำร่ วมค้ำฝ่ ำย
ใดเป็ นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย ก็ให้ยนื่ สำเนำหนังสือเดินทำงหรื อผูร้ ่ วมค้ำฝ่ ำยใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื่
เอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สำเนำใบทะเบียนพำณิ ชย์ สำเนำใบทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอรำคำตำม
แบบ ในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิ ดอำกรแสตมป์ ตำมกฎหมำยในกรณี ที่ผเู้ สนอรำคำมอบ
อำนำจให้บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน
(2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอรำคำ ตำมแบบ
ในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอรำคำจะต้องยืน่ เสนอรำคำตำมแบบที่กำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำจ้ำง
นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถกู ต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผูเ้ สนอรำคำให้
ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีกำรขูดลบหรื อแก้ไข หำกมีกำร
ขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลำยมือชื่อผูเ้ สนอรำคำพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้
ด้วยทุกแห่ง
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และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว
โดยเสนอรำคำรวมและหรื อรำคำต่อหน่วย และหรื อต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ทำ้ ยใบเสนอรำคำให้
ถูกต้อง ทั้งนี้รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้
ถือตัวหนังสือเป็ นสำคัญ โดยไม่คิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำย
ทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน นับแต่วนั เปิ ดซอง
ใบเสนอรำคำ โดยภำยในกำหนดยืนรำคำผูเ้ สนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำร
เสนอรำคำมิได้
4.2 ผูเ้ สนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรซ่อมแซมระบบประปำแล้วเสร็ จ
ไม่เกิน 40 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง หรื อวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก กองกำกับกำรตำรวจ
ตระเวนชำยแดนที่ 14 ให้เริ่ มทำงำน
4.3 ก่อนยืน่ ซองสอบรำคำจ้ำง ผูเ้ สนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรู ป และ
รำยละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถว้ น และเข้ำใจเอกสำรสอบรำคำจ้ำงทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบรำคำจ้ำง
ตำมเงื่อนไขในเอกสำรสอบรำคำ
4.4 ผูป้ ระสงค์จะยืน่ ซองสอบรำคำ จะตรวจดูสถำนที่ และรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับ
สถำนที่รำยละเอียดเพิ่มเติม ให้ไปพร้อมกัน ณ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 ตำบลห้วยทรำย
อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 ระหว่ำงเวลำ 10.00 นำฬิกำ ถึง
เวลำ 10.30 นำฬิกำ
4.5 ผูเ้ สนอรำคำจะต้องยืน่ ซองใบเสนอรำคำที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อย จ่ำหน้ำซองถึง
ประธำนคณะกรรมกำรเปิ ดซองสอบรำคำจ้ำงเหมำจ้ำงเหมำซ่อมแซมระบบประปำ โดยระบุไว้ที่หน้ำซองว่ำ
“ใบเสนอรำคำตำมเอกสำรสอบรำคำ เลขที่ จ. 02 /2557 ” ยืน่ ต่อคณะกรรมกำรรับซองสอบรำคำจ้ำง กำหนด
ยืน่ ซองในวันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ.2557 ระหว่ำงเวลำ 10.00 นำฬิกำ ถึง
เวลำ 11.00 นำฬิกำ ณ งำนส่ งกำลังบำรุ ง กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 ในวันและเวลำรำชกำร
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยืน่ ซองสอบรำคำจ้ำงแล้วจะไม่รับซองสอบรำคำจ้ำงอีกโดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรสอบรำคำ จะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เสนอรำคำแต่ละรำย ว่ำเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่นตำม ข้อ 1.5 (1) ณ
วันสอบรำคำจ้ำงหรื อไม่
และประกำศรำยชื่อผูเ้ สนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกก่อนกำรเปิ ดซองใบ
เสนอรำคำว่ำมีผเู้ สนอรำคำกระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม ตำมข้อ 1.5 (2)
และคณะกรรมกำรฯ
เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม
คณะ
กรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผูเ้ สนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็ นผูเ้ สนอรำคำ และประกำศรำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
ที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก และกองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 จะพิจำรณำลงโทษผูเ้ สนอรำคำ

-4ดังกล่ำวเป็ นผูท้ ิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ จะวินิจฉัยได้ว่ำผูเ้ สนอรำคำรำยนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือ
เป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
ผูเ้ สนอรำคำที่ถกู ตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็ นผูเ้ สนอรำคำ
เพรำะเป็ นเหตุผเู้ สนอ
รำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำจ้ำง หรื อเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่
กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม อำจอุทธรณ์คำสัง่ ดังกล่ำวต่อนำยกรัฐมนตรี
ภำยใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรสอบรำคำจ้ำง กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
นำยกรัฐมนตรี ให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมกำรเปิ ดซองสอบรำคำจ้ำง จะเปิ ดซองใบเสนอรำคำของผูเ้ สนอรำคำที่มีสิทธิ
ได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำวข้ำงต้น ณ ห้องประชุมเสวกำมำตย์ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14
ในวันที่ 7 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลำ 11.30 นำฬิกำ เป็ นต้นไป
กำรยืน่ อุทธรณ์ ตำมวรรค 3 ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีกำรขยำยระยะเวลำกำรเปิ ดซองใบ
เสนอรำคำ เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำ กำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำวจะเป็ นประโยชน์แก่ทำงรำชกำร
อย่ำงยิง่ และในกรณี ที่นำยกรัฐมนตรี พจิ ำรณำเห็นด้วยกับคำคัดค้ำนของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่ำกำรยกเลิกกำร
เปิ ดซองใบเสนอรำคำที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิง่
ให้นำยกรัฐมนตรี มี
อำนำจยกเลิกกำรเปิ ดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้
๓. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในกำรสอบรำคำครั้งนี้ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 จะพิจำรณำ
จำกผูเ้ สนอรำคำต่ำสุดและตัดสินด้วยรำคำรวม
5.2 หำกผูเ้ สนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถกู ต้อง ตำมข้อ 2 หรื อยืน่ หลักฐำน
กำรเสนอรำคำไม่ถกู ต้องหรื อไม่ครบถ้วน ตำมข้อ 3 หรื อยืน่ ซองกำรสอบรำคำไม่ถกู ต้องตำม ข้อ 4 แล้ว
คณะกรรมกำร ฯ จะไม่รับพิจำรณำรำคำของผูเ้ สนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลำดหรื อผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรื อผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรสอบรำคำในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณี ที่
พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็ นประโยชน์ต่อกองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 เท่ำนั้น
5.3 กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 สงวนสิทธิไม่พิจำรณำรำคำของผู้
เสนอรำคำ โดยไม่มกี ำรผ่อนผันในกรณีดงั นี้
(1) ไม่ปรำกฏชื่อผูเ้ สนอรำคำรำยนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสำรสอบรำคำ หรื อใน
หลักฐำนกำรรับเอกสำรสอบรำคำของรำชกำร
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรื อลงลำยมือชื่อผูเ้ สนอรำคำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
หรื อ
ทั้งหมดในใบเสนอรำคำ
(3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนด เอกสำรสอบรำคำที่เป็ น
สำระสำคัญ หรื อมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผเู้ สนอรำคำรำยอื่น
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มิได้ลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ ( ถ้ำมี ) กำกับไว้
5.4 ในกำรตัดสินกำรสอบรำคำหรื อในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรเปิ ดซองสอบรำคำหรื อทำงรำชกำร มีสิทธิให้ผเู้ สนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภำพ ฐำนะ หรื อข้อเท็จจริ ง
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอรำคำได้ ทำงรำชกำรมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรื อไม่ทำสัญญำหำกหลักฐำนดังกล่ำว
ไม่มีควำมเหมำะสมหรื อไม่ถกู ต้อง
5.5 สำนักงำนตำรวจแห่งชำติทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรื อรำคำหนึ่ง
รำคำใด หรื อรำคำ ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจำนวน หรื อขนำด หรื อเฉพำะ
รำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรื ออำจจะยกเลิกกำรสอบรำคำโดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็ นสำคัญ และให้ถือกำรตัดสินใจของทำงรำชกำรเป็ นเด็ดขำด ผูเ้ สนอรำคำ
จะเรี ยกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ รวมทั้งทำงรำชกำรจะพิจำณำยกเลิกกำรสอบรำคำและลงโทษผูเ้ สนอรำคำ
เป็ นผูท้ ิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรื อไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำ
กระทำกำรโดยไม่สุจริ ต เช่น กำรเสนอรำคำอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดำหรื อนิติบุคคลอื่นมำเสนอ
รำคำแทน เป็ นต้น
ในกรณี ที่ผเู้ สนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจดำเนินงำนตำม
สัญญำได้ คระกรรมกำรพิจำรณำผลกำรสอบรำคำหรื อทำงรำชกำร จะให้ผเู้ สนอรำคำนั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำผูเ้ สนอรำคำสำมำรถดำเนินงำนตำมสอบรำคำจ้ำงให้เสร็ จสมบูรณ์
หำกคำชี้แจง
ไม่เป็ นที่รับฟังได้ ทำงรำชกำรมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำของผูเ้ สนอรำคำรำยนั้น
5.6 ในกรณี ที่ปรำกฏข้อเท็จจริ งภำยหลังจำกกำรเปิ ดซองสอบรำคำว่ำ ผูเ้ สนอรำคำที่
มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกตำมที่ได้ประกำศรำยชื่อไว้ตำม ข้อ 4.5 เป็ นผูเ้ สนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น ณ วันสอบรำคำ หรื อเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ
อย่ำงเป็ นธรรม ตำมข้อ 1.5 ทำงรำชกำรมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผูเ้ สนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำว
ออกจำกประกำศรำยชื่อ ตำมข้อ 4.5 และทำงรำชกำรจะพิจำรณำลงโทษผูเ้ สนอรำคำรำยนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงำน
ในกรณี น้ ีหำกนำยกรัฐมนตรี พิจำรณำเห็นว่ำ กำรยกเลิกกำรเปิ ดซองใบเสนอรำคำ
ที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิง่
นำยกรัฐมนตรี มีอำนำจยกเลิกกำรเปิ ดซอง
ใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้
6. การทาสัญญาจ้าง
ผูช้ นะกำรสอบรำคำจะต้องทำสัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุไว้ใน ข้อ 1.3 กับทำง
รำชกำร ภำยใน 3 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็ นจำนวนเงินเท่ำกับ
ร้อยละ 5 (ห้ำ) ของรำคำค่ำจ้ำงที่สอบรำคำได้ให้ทำงรำชกำรยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกัน
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
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(2) เช็คที่ธนำคำรสัง่ จ่ำยให้แก่ “ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 ” โดย
เป็ นเช็คลงวันที่ ที่ทำสัญญำ หรื อก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน 3 วันทำกำรของทำงรำชกำร
(3) หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ ำประกัน ดัง
ระบุในข้อ 1.4 (2)
(4) หนังสือค้ ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั
เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิ ชย์ และประกอบ
ธุรกิจค้ ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มดี อกเบี้ยภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันที่ผชู้ นะกำร
สอบรำคำ (ผูร้ ับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำง ข้อ 16 ให้คิดในอัตรำร้อยละ 0.01 - 0.10 ของค่ำจ้ำง
ตำมสัญญำต่อวัน หำกค่ำปรับไม่ถึง 100 บำท ทำงรำชกำรจะคิดค่ำปรับ 100 บำท
8. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผูช้ นะกำรสอบรำคำ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็ นหนังสือ หรื อทำสัญญำจ้ำงตำมแบบดัง
ระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุ ดบกพร่ องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำ 1 ปี นับถัดจำกวันที่กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 ได้รับมอบงำน โดยผูร้ ับจ้ำงต้องรี บ
จัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดงั เดิม ภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุ ดบกพร่ อง
9. ข้ อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
9.1 เงินค่ำจ้ำงเหมำซ่อมแซมระบบประปำ จำนวน 3 รำยกำร ได้มำจำกเงิน
งบประมำณค่ำซ่อมแซมระบบประปำ พ.ศ. 2557
9.2 เมื่อ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 ได้คดั เลือกผูเ้ สนอรำคำรำยใดให้
เป็ นผูร้ ับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำมสอบรำคำจ้ำงแล้ว ถ้ำผูร้ ับจ้ำงจะต้องสัง่ หรื อนำส่งสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำง
ดังกล่ำว เข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรื อในเส้นทำงที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และ
สำมำรถให้บริ กำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผูเ้ สนอรำคำซึ่งเป็ นผูข้ ำย
จะต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรส่งเสริ มกำรพำณิ ชย์นำวี ดังนี้
(1) แจ้งกำรสัง่ หรื อนำสิ่งของดังกล่ำว เข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรพำณิชย์นำวี ภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผรู้ ับจ้ำงสัง่ หรื อซื้อของจำกต่ำงประเทศ
เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
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ไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำก สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำร
พำณิ ชย์นำวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ
ลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตำม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริ มกำรพำณิ ชย์นำวี
9.3 ผูเ้ สนอรำคำซึ่งกองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 ได้คดั เลือกแล้วไม่
ไปทำสัญญำ หรื อข้อตกลง ภำยในเวลำที่ทำงรำชกำรกำหนดดังระบุไว้ใน ข้อ 6 กองกำกับกำรตำรวจตระเวน
ชำยแดนที่ 14 จะริ บหลักประกันซอง หรื อเรี ยกร้องจำกผูอ้ อกหนังสือค้ ำประกันซองทันที และอำจพิจำรณำ
เรี ยกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็ นผูท้ ิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
9.4 กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิม่ เติม
เงื่อนไข หรื อข้อกำหนดในแบบสัญญำให้เป็ นไปตำมควำมเห็นชอบของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
10. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจ้ำงผูร้ ับจ้ำงพึงปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำย
และ
ระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่ งครัด
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 ( ค่ายพระมงกุฎเกล้า )
กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 1
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
สานักงานตารวจแห่ งชาติ

